Załącznik nr 1

ZS ND 3201/ 1 / 2017

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji dwudniowej wycieczki w Góry
Świętokrzyskie w terminie 29.04.2017 do 30.04.2017 r.
2. Przewidywana liczba uczestników: 31 osób. Zamawiający ma prawo
do zmniejszenia liczby uczestników, maksymalnie o 2 osób. Fakt ten zgłosi pisemnie
w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
3. Program wycieczki powinien obejmować przedstawiony poniżej ramowy
program wycieczki oraz uwzględniać zwiedzanie minimum niżej wymienionych
miejscowości, miejsc i obiektów:
1) 1 dzień - zwiedzanie z przewodnikiem następujących miejsc i obiektów:
Nowa Słupia, Wycieczka piesza na Św. Krzyż Zespół Klasztorny
Benedyktynów, Galeria widokowa nad Gołoborzem, zejście do Huty Szklanej,
przejazd do Świętej Katarzyny – Źródełko św. Franciszka. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, nocleg.
2) 2 dzień - przejazd do Chęcin – zwiedzanie rezerwatu przyrody – Jaskini Raj,
przejazd do Tokarni – zwiedzanie Muzeum Wsi Kieleckiej.
Wyjazd w godzinach popołudniowych do Ropczyc
4. Środki transportu, terminy wyjazdu/ przyjazdu:
1) Wyjazd w dniu 29.04.2017 r. o godzinie 6:00 autokarem. Miejsce zbiórki: Urząd
Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce. Powrót 30.04.2017 r. pod
Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce,
2) Wykonawca zapewni przejazd w trakcie wycieczki autokarem przystosowanym
do przewozu pasażerów i ich bagaży na długich odległościach. Autokar winien
być wyposażony w co najmniej: rozkładane, rozsuwane na boki fotele
turystyczne, pasy bezpieczeństwa, klimatyzacje. Autokar winien być wyposażony
w sprawne gaśnice, kompletnie wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy, trójkąt
ostrzegawczy, kamizelkę odblaskową, itp. Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego podstawienia, w przypadku awarii, autokaru zastępczego
o parametrach określonych w ogłoszeniu na własny koszt.
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4) Autokar winien posiadać aktualne badania techniczne.
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5. Zakwaterowanie w trakcie wycieczki.
1) Zakwaterowanie w trakcie wycieczki obejmuje 1 nocleg. Zamawiający wymaga,
aby wszystkie nocleg miał miejsce w jednym budynku dla wszystkich uczestników
wycieczki.
2) Hotel winien spełniać wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne
w zakresie obiektów hotelarskich i innych obiektów.
3) Zamawiający wymaga, aby noclegi dla uczestników wycieczki były w pokojach
2-3 osobowych z osobnymi łazienkami (WC, umywalka, prysznice z ciepłą wodą).
6. Wyżywienie w trakcie wycieczki:
1) Posiłki: śniadanie w drugim dniu wycieczki serwowane w godzinach od 7-9,
oferowane w formie szwedzkiego stołu,
2) 1 – obiadokolacja, 1 obiad.
7. Dodatkowe informacje:
1) Opieka pilota, przez cały czas trwania przejazdu, pobytu i zwiedzania,
2) Przewodnik podczas zwiedzania,
3) Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: Jaskinia Raj, Tokarnia –Muzeum Wsi
Kieleckiej, Świętokrzyski Park Narodowy, Galeria Widokowa nad Gołoborzem
4) Zapewnienie ubezpieczenia uczestników wycieczki.
5) Wymagane zezwolenia /licencje, opłaty parkingowe, opłaty za przejazd płatnymi
odcinkami autostrad, itp.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie punkty programu były zrealizowane na koszt
wykonawcy zadania.
Wykonawca usługi, niezależnie od tego czy wykonuje usługę osobiście czy za
pośrednictwem osób/ podmiotów zatrudnionych lub zaangażowanych do wykonania usługi,
ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, w tym za nie
zapewnienie standardu autokaru, hotelu, wyżywienia a także za bezpieczeństwo
uczestników wycieczki, zorganizowanie przejazdu, pobytu i zwiedzania w sposób
zapewniający przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów dot. m.in.
bezpieczeństwa, przepisów prawa budowlanego, ppoż. zatrudnienie i zaangażowanie osób,
które posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacje i doświadczenie, za czas pracy
kierowców itp. wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku awarii lub
kradzieży autokaru, zatrzymania autokaru przez policję lub innych okoliczności, których nie
można było przewidzieć, Wykonawca ma obowiązek podstawić niezwłocznie zapasowy
autokar lub zapewnić nocleg w ramach ceny wycieczki dla wszystkich uczestników. Wszelkie
koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
W przypadku braku możliwości realizacji tylko niektórych punktów programu (z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, co do których zaistnienia powziął on wiadomość już w czasie
trwania wycieczki), Wykonawca zobowiązuje się zapewnić uczestnikom wycieczki w to
miejsce inne atrakcje lub zrealizować dany punkt programu kolejnym dniu w trakcie trwania
wycieczki. Jeżeli nie jest możliwa ponowna organizacja danego punktu programu,
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu części kosztów niezrealizowanego
programu.

